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I. Thông tin chung 

- Họ và tên: Lê Thùy Linh 

- Giới tính:  Nữ 

- Năm sinh: 1981 

- Nơi sinh: Bệnh viện đa khoa TW Thái Nguyên  

- Quê quán: Thành phố Thái Nguyên – tỉnh Thái Nguyên 

- Đơn vị công tác: Khoa Tâm lý – Giáo dục trường Đại học Sư phạm – Đại học 

Thái Nguyên 

- Chức vụ: Giảng viên 

- Học vị: Tiến sĩ;   năm:  2013              ; Chuyên ngành: Giáo dục học 

Chức danh khoa học:    (công nhận năm) 

Trợ giảng:             Năm 2006 

Giảng viên:           Năm 2007 

- Môn học giảng dạy: Giáo dục học, Tổ chức hoạt động giáo dục, Đánh giá trong 

giáo dục đại học, Đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục. 

- Lĩnh vực nghiên cứu: Giáo dục học, Quản lý giáo dục 

- Ngoại ngữ: Đại học ngoại ngữ (tiếng Anh) 

- Địa chỉ liên hệ: Bộ môn Giáo dục học, Khoa Tâm lý – Giáo dục, Phòng 214.A4 

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. 

- Điện thoại: 0979.438.777 

- Email: lethuylinhsptn@gmail.com; linhlt@tnue.edu.vn 

II. Quá trình đào tạo 

- Tốt nghiệp Đại học năm 2003 tại trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên  

- Tốt nghiệp Thạc sỹ năm 2006 tại trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên  

- Tốt nghiệp Tiến sỹ năm 2013 tại trường ĐHSP - Đại học Thái Nguyên  

III. Các công trình khoa học đã công bố 

 Bài báo đăng Tạp chí quốc tế:  

1. Le Thuy Linh: “Developing integrated teaching skills for junior high school of 

the Northern mountainous region of Vietnam”, Социосфера наука журнал 

(Tạp chí Khoa học xã hội – Liên bang Nga), 06/2018 

 Bài báo đăng Tạp chí trong nước 

2. Lê Thùy Linh: “Vận dụng phương pháp cùng tham gia trong dạy học Giáo dục 

học ở các trường Sư phạm nhằm phát huy vai trò của người học”, Tạp chí Giáo 

dục số 189, tháng 04 năm 2008 
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3. Lê Thùy Linh: “Đánh giá kết quả học tập môn Giáo dục học của sinh viên Đại 

học Sư phạm theo chuẩn đầu ra”, Tạp chí Giáo dục, số đặc biệt kỷ niệm 45 năm 

thành lập trường ĐHSP - ĐHTN tháng 10 năm 2011. 

4. Lê Thùy Linh:“Thiết kế mục tiêu dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận năng 

lực thực hiện“, Tạp chí Giáo dục, số 279, tháng 02 năm 2012 

5. Lê Thùy Linh: “Dạy học Giáo dục học ở trường Đại học Sư phạm theo chuẩn 

đầu ra”, Tạp chí Khoa học và Công nghệ Đại học Thái Nguyên, tháng 10 năm 

2013 

6. Nguyễn Thị Út Sáu, Lê Thùy Linh: “Tổ chức dạy học theo mô hình POHE ở 

khoa Tâm lý – Giáo dục Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên”, 

Tạp chí Giáo dục, số tháng 06 năm 2017 

7. Lê Thùy Linh, Trần Thanh Loan: “Làm việc nhóm trong học tập của sinh viên 

trường Cao đẳng Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên”, Tạp chí Giáo dục và xã 

hội, số tháng 06 năm 2017. 

8. Lê Thùy Linh, Ma Thị Minh Trang: “Giáo dục kỹ năng sống thông qua hoạt 

động trải nghiệm cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học huyện 

Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số tháng 05 năm 

2018. 

9. Lê Thùy Linh, Nguyễn Xuân Đoàn: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực tư 

vấn giáo dục cho giáo viên các trường Phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ 

sở tỉnh Thái Nguyên, Tạp chí Giáo dục và xã hội, số tháng 06 năm 2018. 

10. Lê Thùy Linh, Triệu Thị Thanh Tâm: “Quản lý hoạt động huấn luyện chiến sỹ 

nghĩa vụ tai trung tâm Huấn luyện và Bồi dưỡng công an tỉnh Điện Biên”, Tạp 

chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt kỳ 2 tháng 03/2019 

11. Lê Thùy Linh, Đặng Thị Thu Hằng: “Quản lý hoạt động bồi dưỡng nghiệp vụ 

cho cán bộ chiến sĩ công an người dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên”, Tạp chí 

Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt kỳ 2 tháng 03/2019 

12. Lê Thùy Linh, Trần Văn Khánh: “Đánh giá năng lực của sinh viên tại Trung 

tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh”, Tạp chí Giáo dục số đặc biệt kỳ 2 

tháng 4/2019 

13. Lê Thùy Linh, Phạm Thùy Dương: “Xây dựng môi trường giáo dục theo quan 

điểm lấy trẻ làm trung tâm tại các trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh” , Tạp chí thiết bị giáo dục, số 193, tr.116-118 

14. Lê Thùy Linh, Phạm Minh Huệ: “Thực trạng quản lý hoạt động đánh giá sự 

phát triển của trẻ ở các trường mầm non thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt kỳ 2 tháng 04/2019, tr396-400 



15. Lê Thùy Linh, Đồng Duy Đăng: “Quản lý bồi dưỡng năng lực sử dụng thiết bị 

dạy học cho giáo viên các trường trung học cơ sở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái 

Nguyên”, Tạp chí Giáo dục và xã hội, Số đặc biệt kỳ 2 tháng 11/2019, tr64-69 

 Sách, giáo trình xuất bản 

1. Nguyễn Thị Thanh Huyền, Hà Thị Kim Linh, Lê Thùy Linh, Nguyễn Thị Út 

Sáu (2016), Công tác xã hội trong nhà trường phổ thông, NXB Đại học Thái 

Nguyên. 

IV. Đề tài KH&CN các cấp đã chủ trì 

 Cấp Bộ/Tỉnh: Phát triển kỹ năng dạy học tích hợp các môn xã hội cho giáo viên 

trung học cơ sở khu vực Miền núi phía Bắc Việt Nam (Mã số: B2014-TN03-11) 

 Cấp Đại học/cơ sở: Đánh giá năng lực sư phạm của sinh viên trường Đại học Sư 

phạm – Đại học Thái Nguyên theo chuẩn đầu ra (Mã số: ĐH2012-04-06) 

VI. Hướng dẫn sau đại học: 18 học viên thạc sĩ 

VII. Khen thưởng: Không 

Thái Nguyên, ngày 10 tháng 3 năm 2020 

Xác nhận của cơ quan công tác Người khai 

 

 

Lê Thùy Linh 

 

 

 

                    

 


